
Критерії оцінювання з гістології 
для студентів медичного факультету. 

 
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям теми, на практичних підсумкових заняттях – відповідно конкретним 
цілям змістових модулів.  

Рекомендується застосувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 
комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, аналіз і оцінка результатів 
досліджень гістологічних препаратів, які характеризують мікроскопічну будову тканин 
та органів людини, контроль практичних навичок.  

Оцінка за виконання тестових завдань розраховується за таблицею: 
 

Кількість правіільних відповідей Оцінка за чотирибальною шкалою 

90-100 %% «5» 
75-89 %% «4» 
61-74 %% «3» 

Менш ніж 60 % «2» 
 
Оцінка відповідей студентів відбувається за наступними правилами: 

 
• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 
першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 
вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 
висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 
засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 
його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи 
інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні 
теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 
невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та 
явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 
знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 
сформовані. 

 
Підсумковий модульний контроль проводитьсь по завершенню вивчення 

модулів дисципліни.  
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Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю 
 з відповідних модулів та дисципліни в цілому.  

 
1. Гістологія. Визначення, зміст та завдання сучасної гістології. Її розділи, значення 

для біології та медицини. 
2. Основні принципи та етапи приготування гістологічних препаратів. 
3. Цитологія. Визначення, завдання, значення для біології та медицини. 
4. Клітинна теорія. Історія проблеми. Основні положення.  
5. Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний і підмембранний 

компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх типи, будова та 
функції.  

6. Клітина як елементарна жива система багатоклітинного організму. Визначення. 
Поверхневий комплекс клітини. Його будова та функції.  

7. Метаболічний апарат клітини. Його структурний склад. Органели загального 
призначення. Класифікація, будова та загальна характеристика.  

8. Ядерний апарат клітини, його значення. Основні компоненти ядра, їх 
структурнофункціональна характеристика. Ядерно-цитоплазматичні відношення 
як показник функціонального стану клітини.  

9. Клітинні мембрани. Сучасне уявлення про їх будову, властивості та 
функціональне значення.  

10. Клітина як елементарна жива система. Визначення. Мембранні органели. 
Комплекс Гольджі. Будова та функціональне значення.  

11. Еукаріотичні клітини. Загальна будова. Зерниста та незерниста ендоплазматична 
сітка. Будова та функції.  

12. Клітина як елементарна жива система. Визначення. Органели загального 
призначення. Мітохондрії, будова, функціональне значення.  

13. Клітина елементарна жива система. Визначення. Загальний план будови. 
Лізосоми. Будова, функціональне значення.  

14. Клітина як елементарна жива система. Визначення. Загальний план будови 
еукаріотичних клітин. Немембранні органели цитоплазми. Будова, 
функціональне значення.  

15. Клітина як елементарна жива система. Немембранні органели. Центросома 
(клітинний центр). Будова, функціональне значення.  

16. Клітина як елементарна жива система. Визачення. Загальний план будови. 
Включення цитоплазми. Їх класифікація та значення.  

17. Клітинний цикл: його етапи, морфофункціональна характеристика, особливості у 
різних видів клітин.  

18. Способи репродукції клітин. Їх морфологічна характеристика. Значення для 
біології та медицини.  

19. Мітоз. Його значення, фази та регуляція. Мітотичні та інтерфазні хромосоми.  
20. Мітоз. Його регуляція. Значення мітозу для біологіїта медицини.  
21. Мітоз. Загальна характеристика різних фаз. Поняття про ендорепродукцію та 

поліплоїдію.  
22. Мейоз. Його значення. Відмінність від мітозу.  
23. Ріст, діференціація, старіння та смерть клітини. Реакція клітин на зовнішні 

впливи. 
24. Ембріологія. Зміст. Наукові напрямки. Значення для біології та медицини.  
25. Типи яйцеклітин, характер їх дроблення після запліднення. 
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26. Гаструляція. Визначення поняття. Біологічне значення першого та другого етапів 
гаструляції. Характеристика різних типів гаструляції.  

27. Етапи ембріогенезу. Гаструляція, її значення. Порівняльна характеристика 
гаструляції у хордових та людини.  

28. Зародкові листки. Визначення поняття. Мезодерма та мезенхіма, їх похідні.  
29. Зародкові листки. Визначення поняття. Ектодерма та ентодерма, їх похідні.  
30. Особливості розвитку вищих хребетних тварин (на прикладі птахів).  
31. Осьовий комплекс органів у хребетних та його розвиток.  
32. Статеві клітини. Морфологічна та фунціональна характеристика сперматозоїдів 

та яйцеклітин. Запліднення.  
33. Ранні стадії розвитку людини. Особливості дроблення. Морула, бластоциста та її 

імплантація.  
34. Ранній ембріогенез людини. Утворення зародкових листків. Поняття про 

зародкові зачатки.  
35. Ранній ембріогенез людини. Утворення провізорних органів (хоріон, жовтковий 

та амніотичний пухирці, алантоїс).  
36. Жовтковий мішок, амніон та алантоїс. Їх утворення та функції в ембріональному 

розвитку людини.  
37. Зародок людини на 4 тижні розвитку. Формування нервової трубки, сомітів та 

кишкової трубки.  
38. Система мати-плід. Особливості плацентарного кровообігу. Будова пуповини.  
39. Імплантація. Плацента. Типи плацент ссавців.  
40. Зв'язок зародка людини з материнським організмом. Плацента та пуповина.  
41. Плацента та її формування, будова та функції.  
42. Поняття про критичні періоди розвитку зародка людини.  
43. Основні етапи ембріонального розвитку людини. Ембріональна індукція як один 

з регулюючих механізмів ембріогенезу.  
44. Тканини. Визначення поняття. Класифікація. Внесок О.О.Заварзіна та 

М.Г.Хлопіна в розвиток вчення про тканини. 
45. Тканина як один з рівнів організація живого. Визначення. Класифікація типів. 

Уявлення про детермінацію та диференціювання тканин. 
46. Поняття про диферони та стовбурові клітини.  
47. Тканина як один з рівнів організації живого. Визначення. Клітинні похідні 

(синцитії та симпласти, міжклітинна речовина).  
48. Тканини. Визначення. Фізіологічна та репаративна регенерація різних типів 

тканин.  
49. Епітеліальні тканини. Загальна характеристика. Морфофункціональна та 

генетична класифікація їх типів. 
50. Епітеліальні тканини. Морфофункціональна характеристика різних типів 

покривного епітелію.  
51. Залозистий епітелій. Класифікація та будова залоз. Морфологія секреторного 

циклу. Типи залозистої секреції.  
52. Ембріональний гемоцитопоез. Розвиток крові як тканини. Особливості 

жовткового та печінкового кровотворення. 
53. Постембріональний гемопоез. Сучасна схема кровотворення.  
54. Кровотворення в постембріональному періоді. Взаємовідношення стромальних 

та кровотворних елементів.  
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55. Гемограма. Лейкоцитарна формула, її значення для клініки. Еритроцити, будова 
та функціональне значення.  

56. Гемограма та лейкоцитарна формула. Тромбоцити, їх кількість, функція, 
тривалість існування.  

57. Тромбоцитопоез. Будова та функції тромбоцитів.  
58. Лейкоцитарна формула. Лейкоцитопоез в ембріональному та 

постембріональному періодах.  
59. Лейкоцити. Класифікація, морфофункціональна характеристика. Лейкоцитарна 

формула та її особливості на різних етапах онтогенезу.  
60. Лейкоцити крові. Базофільні та еозинофільні гранулоцити.  
61. Лейкоцитарна формула. Морфофункціональна характеристика моноцитів. 

Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.  
62. Макрофаги та лімфоцити. Їх будова, гістохімічна характеристика та участь в 

імунних реакціях.  
63. Характеристика імунокомпетентних клітин. Т- та В-лімфоцити. Їх розвиток, 

проліферація та диференціація.  
64. Волокниста сполучна тканина. Її будова, різновиди та функціональне значення. 

Утворення міжклітинної речовини (на прикладі синтезу колагену). 
65. Міжклітинна речовина сполучної тканини (волокна, основна речовина), будова, 

значення.  
66. Міжклітинна речовина сполучної тканини. Колагенові та еластичні волокна. Їх 

будова та функції.  
67. Клітини сполучної тканини. Будова, функціональне значення.  
68. Пухка волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. 

Макрофагоцити: будова та джерела розвитку. Поняття про систему 
мононуклеарних фагоцитів.  

69. Щільна волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. 
Будова щільної оформленої волокнистої сполучної тканини (на прикладі 
сухожилка).  

70. Макрофагоцити: морфофункціональна характеристика, їх участь у природному 
та набутому імунітеті. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.  

71. Клітинні елементи сполучної тканини. Макрофагоцити, плазматичні клітини та 
їх участь у захисних реакціях організму.  

72. Сполучні тканини із спеціальними властивостями (ретикулярна, жирова, 
пігментна, слизова). Будова та функціональне значення.  

73. Хрящові тканини, їх класифікація, будова та функції. Розвиток хрящів, їх 
регенерація та вікові зміни. 

74. Кісткові тканини. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика.  
75. Ретикулофіброзна кісткова тканина. Її гістогенез, будова, регенерація та вікові 

зміни.  
76. Пластинчаста кісткова тканина. Трубчаста кістка. Будова, розвиток, регенерація.  
77. Пластинчаста кісткова тканина. Загальна мофофункціональна характеристика. 

Регенерація трубчастої кістки та фактори, які впливають на структуру кісток.  
78. М'язові тканини. Джерела розвитку. Загальна морфофункціональна 

характеристика. Непосмугована м'язова тканина. Гістогенез, будова, регенерація. 
79. М'язові тканини. Джерела розвитку, загальна морфофункціональна 

характеристика. Посмугована м'язова тканина. Будова, іннервація, структурні 
основи скорочення. Регенерація.  
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80. Посмугована скелетна м'язова тканина. Поняття про червоні та білі м'язові 
волокна. Будова м'яза як органа.  

81. Серцева м'язова тканина. Розвиток, мікроскопічна та ультрамікроскопічна 
будова.  

82. Нервова тканина. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. 
Нейрони. Морфологічна та функціональна класифікація. 

83. Нейроглія. Класифікація, будова та значення різних типів нейроглії.  
84. Нервові волокна. Морфофункціональна характеристика мієлінових та 

безмієлінових нервових волокон.  
85. Нервові закінчення. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика 

рухових нервових закінчень.  
86. Нервові закінчення. Морфофункціональна характеристика чутливих нервових 

закінчень.  
87. Нервова тканина. Загальна характеристика. Міжнейронні синапси, їх будова та 

функції.  
88. Нервова тканина. Джерела розвитку. Морфофункціональна характеристика. 

Поняття про прості та складні рефлекторні дуги  
89. Нервова система. Загальна Морфофункціональна характеристика. Класифікація. 

Джерела розвитку. 
90. Спинний мозок. Морфофункціональна характеристика. Розвиток. Будова сірої та 

білої речовини. Нейронний склад. Висхідні та нисхідні провідні шляхи спинного 
мозку.  

91. Чутливі нервові вузли. Будова, функції та зв'язки.  
92. Автономна (вегетативна) нервова система. Будова екстра- та інтрамуральних 

гангліїв. Класифікація нейроцитів за О.С.Догелем.  
93. Периферичний нерв. Будова, дегенерація та регенерація після пошкодження.  
94. Мозочок. Будова та функціональна характеристика. Нейронний склад та 

гліоцити кори мозочка.  
95. Головний мозок. Загальна Морфофункціональна характеристика. Цито- та 

мієлоархітектоника кори півкуль. Вікові зміни.  
96. Головний мозок. Кора великих півкуль. Морфофункціональний принцип 

організації неокортекса.  
97. Органи чуття. Загальна Морфофункціональна характеристика. Орган смаку. 

Будова, розвиток та цитофізіологія. 
98. Органи чуттів. Загальна морфофункціональна характеристика. Орган нюху. 

Будова, розвиток та цитофізіологія.  
99. Око. Ембріональний розвиток. Загальний план будови. Морфофункціональна 

характеристика рогівки та кришталика.  
100. Око. Ембріональний розвиток. Діоптичний апарат ока (рогівка, кришталик, 

склисте тіло).  
101. Око. Ембріональний розвиток. Будова сітківки. Гістофізіологічна характеристика 

фоторецепторних клітин.  
102. Око. Ембріональний розвиток. Сітківка зорової, циліарної та райдужної частин. 

Гістофізіологічна характеристика фоторецепторних клітин.  
103. Орган слуху. Розвиток, будова та гістофізіологія.  
104. Орган слуху. Джерела розвитку. Будова зовнішнього, середнього та 

внутрішнього вуха. Гістофізіологія спіралього органу.  
105. Орган рівноваги та вібрації. Джерела розвитку. Будова та гістофізіологія.  
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106. Шкіра. Будова та джерела розвитку. Особливості будови тонкої шкіри. 
107. Шкіра. Джерела розвитку. Будова та фукції. Фізіологічна регенерація епідермісу. 

Особливості будови товстої! шкіри.  
108. Похідні шкіри (волосся, нігті, залози). Будова та функції волосся. Зміна волосся.  
109. Серцево-судинна система. Морфофункціональна характеристика. Класифікація 

судин. Взаємозв'язок гемодинамічних умов з будовою судин. 
110. Артерія. Класифікація типів та їх Морфофункціональна характеристика. Артерії 

м'язового типу.  
111. Артерії. Класифікація типів та їх Морфофункціональна характеристика. Артерія 

еластичного та м'язово-еластичного типів. Вікові зміни.  
112. Судини гемомікроциркуляторного русла. Морфофункціональна характеристика 

його ланок.  
113. Артеріоло-венулярні анастомози. Класифікація, будова різних типів анастомозів. 

їх функції.  
114. Кровоносні капіляри. Будова. Основні типи капілярів. Поняття про 

гістогематичні бар'єри.  
115. Вена. Класифікація. Розвиток, будова, функції. Залежність будови від 

гемодинамічних умов.  
116. Лімфатичні судини. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку.  
117. Серце. Загальний план будови стінки. Міокард. Морфофункціональна 

характеристика скоротливих та провідних кардіоміоцитів.  
118. Серце. Джерела розвитку. Гістогенез. Загальний план будови стінки. Ендокард.  
119. Поняття про імунну систему та її тканинні компоненти. Класифікація та 

характеристика імуноцитів та їх взаємодія в реакціях гуморального та клітинного 
імунітету. 

120. Гемопоез. Поняття про стовбурові та напівстовбурові клітини кровотворної 
тканини. Сучасна схема кровотворення.  

121. Червоний та жовтий кістковий мозок. Будова та функції. Характеристика 
постембріонального кровотворення у червоному кістковому мозку. Взаємодія 
стромальних та гемопоетичних елементів.  

122. Органи кровотворення та імунного захисту. Вилочкова залоза. Будова та 
функціональне значення. Характеристика постембріонального кровотворення у 
тимусі. Поняття про вікову та акцидентальну інволюцію вилочкової залози.  

123. Органи кровотворення та імунного захисту. Селезінка. Будова та функціональне 
значення. Особливості ембріонального та постембріонального кровотворення у 
селезінці. Т- та В-зони.  

124. Органи кровотворення та імунного захисту. Лімфатичні вузли. Будова та 
функціональне значення Т- та В-зон лімфатичних вузлів.  

125. Ендокринна система. Класифікація ендокринних залоз. Поняття про клітини-
мішені та рецептори до гормонів. 

126. Ендокринна система. Класифікація ендокринних залоз. Характеристика 
поодиноких гормонпродукуючих клітин.  

127. Гіпоталамус. Нейросекреторні ядра гіпоталамуса, особливості будови та функції 
нейросекреторних клітин. Гіпоталамоаденогіпофізарна та 
гіпоталамонейрогіпофізарна системи.  

128. Гіпофіз. Розвиток, будова, кровопостачання, гістофізіологія. Зв'язок гіпофіза з 
гіпоталамусом.  
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129. Гіпофіз. Розвиток. Загальний план будови. Аденогіпофіз, його кровопостачання, 
зв'язок з гіпоталамусом, функціональне значення.  

130. Гіпофіз. Розвиток. Загальний план будови. Нейрогіпофіз, його кровопостачання, 
зв'язок з гіпоталамусом, функціональне значення.  

131. Епіфіз. Джерела розвитку. Будова. Секреторні функції.  
132. Щитовидна залоза. Розвиток, будова, гістофізіологія, функціональне значення. 

Вікові зміни.  
133. Прищитовидна залоза. Розвиток, будова та функціональне значення. Вікові 

зміни. 
134. Надниркові залози. Джерела розвитку. Будова, гістофізіологія кіркової та 

мозкової речовини. Зв'язок надниркових залоз з гіпофізом та центральною 
нервовою системою. Вікові зміни.  

135. Травний канал. Загальний план будови стінки. Іннервація та васкуляризація. 
Морфофункціональна характеристика лімфоїдного апарату. 

136. Ротова порожнина. Особливості будови слизової оболонки різних органів 
ротової порожнини.  

137. Ротова порожнина. Загальна характеристика слизової оболонки. Губа та щока. 
Розвиток, будова, функції.  

138. Тверде та м'яке піднебіння. Розвиток. Загальна будова. Морфологічні 
особливості слизової оболонки на різних поверхнях.  

139. Язик. Розвиток. Загальний план будови. Особливості будови слизової оболонки 
на різних поверхнях.  

140. Великі слинні залози, їх класифікація, розвиток. Привушна слинна залоза, 
будова, функції.  

141. Великі слинні залози. Загальна характеристика. Підщелепна та під'язична слинні 
залози.  

142. Зуби. Загальний план будови. Дентин. Розвиток, будова, функції. Поняття про 
прозорий дентин та інтерглобулярні простори.  

143. Зуби. Загальний план будови. Емаль. Будова, функції, розвиток.  
144. Зуби. Загальний план будови. Емаль. Будова, функції, розвиток.  
145. Зуби. Загальний план будови. Пульпа та періодонт. Будова, функції, розвиток. 
146. Розвиток зуба. Прорізування та зміна зубів.  
147. Травний канал. Загальний план будови стінки. Глотка та стравохід. Його будова 

тв функції.  
148. Шлунок. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. 

Особливості будови різних відділів. Іннервація та васкуляризація. Регенерація. 
Вікові зміни.  

149. Залози шлунка, їх морфофункціональні особливості в різних частинах органу. 
150. Тонка кишка. Розвиток. Загальна морфофункціональна характеристика. 

Гістофізіологія системи крипта-ворсинка.  
151. Товста кишка. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. 

Будова, регенерація, вікові зміни.  
152. Травний канал. Загальний план будови стінки. Морфофункціональна 

характеристика ендокринного апарату.  
153. Червоподібний відросток. Загальна морфофункціональна характеристика.  
154. Печінка. Загальна морфофункціональна характеристика. Будова гепатоцитів, 

перисинусоїдних ліпоцитів і стінки синусоїдів.  
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155. Печінка. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. 
Будова класичної печінкової часточки. Уявлення про портальну часточку та 
ацинус. Регенерація. Вікові зміни.  

156. Підшлункова залоза. Розвиток. Загальний план будови. Гістофізіологія, 
регенерація, вікові зміни.  

157. Підшлункова зачоза. Розвиток, загальний план будови. Екзокринна частина, її 
структура та функції.  

158. Дихальна система. Морфофункціональна характеристика. Респіраторні та 
нереспіраторні функції, повітряносні шляхи. Будова та функція вистелення 
носової порожнини. 

159. Дихальна система. Морфофункціональна характеристика. Повітряносні шляхи. 
Джерела розвитку. Будова та функції трахеї й бронхів різного калібру.  

160. Легені. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку*. Будова 
респіраторного відділу. Аерогематичний бар'єр. Особливосі кровопостачання. 
Вікові зміни.  

161. Будова та гістофізіологія ацинуса легені.  
162. Сечова система, її Морфофункціональна характеристика. Нирки. Джерела та 

основні етапи розвитку. Будова та особливості кровопостачання. 
163. Нирки. Будова та функціональне значення кіркових прикіркових нефронів.  
164. Нирки. Загальний план будови. Ендокринний апарат нирки. Структура та 

функція.  
165. Сечовивідні шляхи. Розвиток. Будова та функціональне значення. Епітелій 

слизової оболонки (уротелій).  
166. Яєчко. Будова. Ембріональний та постембріональний гістогенез. Функції. 

Сперматогенез та його регуляція. 
167. Яєчко. Будова. Ембріональний та постембріональний гістогенез. Поняття про 

гематотестикулярний бар'єр.  
168. Сім'явиносн шляхи та допоміжні залози чоловічої статевої системи. Придаток 

яєчка. Сім'яні міхурці. Передміхурова залоза. Будова, фунції. Вікові зміни.  
169. Яєчник. Ембріональний та постембріональний гістогенез.Будова та функції. 

Овогенез та його регуляція.  
170. Яєчник. Ембріональний та постембріональний гістогенез. Загальний шіна 

будови. Ендокринна функція яєчника. Вікові зміни.  
171. Матка. Розвиток. Будова та функції. Циклічні зміни, гормональна регуляція. 

Вікові зміни.  
172. Органи жіночої статевої системи. Яйцеводи та піхва. Зміни протягом 

оваріальноменструального циклу, їх гормональна регуляція.  
173. Молочна залоза. Розвиток, будова та функції. Гормональна регуляція молочної 

залози. 
 

 
Перелік гістологічних препаратів,  

які необхідно діагностувати під час модульних контролів 
 

1. Мітоз рослинних клітин. 
2. Пластинчастий комплекс Гольджі.  
3. Кров амфібії.  
4. Кров людини..  

5. Жирова тканина.  
6. Пухка волокниста сполучна тканина.  
7. Сухожилок.  
8. Гіаліновий хрящ.  
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9. Еластичний хрящ.  
10. Волокнистий хрящ.  
11. Поперечний зріз трубчастої кістки.  
12. 12.Розвиток кістки на місці хряща.  
13. Розвиток кістки на місці мезінхіми.  
14. Мезотелій.  
15. Кубічний і циліндричний епітелій.  
16. Гладка м’язова тканина.  
17. Посмугована серцева м’язова 

тканина.  
18. Тигроїд нервових клітин.  
19. Астроцитарна нейроглія.  
20. Мієлінові нервові волокна.  
21. Поперечний зріз нервового стовбура.  
22. Гемомікроциркуляторне русло.  
23. Артерія м’язового типу.  
24. Вена м’язового типу.  
25. Артерія еластичного типу.  
26. Стінка серця.  
27. Лімфатичний вузол.  
28. Селезінка.  
29. Мигдалик.  
30. Червоний кістковий мозок.  
31. Гіпофіз.  
32. Щитовидна залоза.  
33. Тимус.  
34. Наднирник.  
35. Листоподібні сосочки язика.  
36. Ниткоподібні сосочки язика.  
37. Губа.  
38. Поздовжній шліф зуба.  
39. Шліф корня зуба.  
40. Гістогінез тканин зуба.  
41. Стравохід.  
42. Перехід стравоходу в шлунок.  
43. Дно шлунка.  
44. Тонка кишка.  

45. Товста кишка.  
46. Червоподібний відросток.  
47. Привушна слинна залоза.  
48. Під’язикова слинна залоза.  
49. Печінка свині.  
50. Печінка людини.  
51. Ін’єкція судин печінки.  
52. Підшлункова залоза.  
53. Шкіра пальця людини.  
54. Шкіра з волоссям.  
55. Трахея.  
56. Легеня.  
57. Нирка.  
58. Сечовід.  
59. Сечовий міхур.  
60. Яєчко.  
61. Придаток яєчка.  
62. Передміхурова залоза.  
63. Яєчник.  
64. Маткова труба.  
65. Матка.  
66. Піхва.  
67. Молочна залоза.  
68. Плацента людини.  
69. Зародок хребетних  
70. Пуповина.  
71. Кора великих півкуль головного 

мозку.  
72. Кора мозочка.  
73. Поперечний зріз спинного мозку.  
74. Чутливий ганглій.  
75. Вегетативний ганглій.  
76. Меридіональний розріз передньої 

частини ока.  
77. Рогівка.  
78. Задня стінка ока.  
79. Спіральний (Кортіїв) орган.  

 
 
 
 

Перелік електронних мікрофотографій, які необхідно  
діагностувати під час модульних контролів  

 
1. Мітохондрія. 
2. Гранулярна ендоплазматична сітка. 
3. Внутрішньоклітинний сітчастий апарат Гольджі. 
4. Лізосоми. 
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5. Війчаста епітеліальна клітина. 
6. Тонофібрили в клітинах шипуватого шару епідермісу шкіри. 
7. Фібробласти. 
8. Макрофаг. 
9. Плазматична клітина. 
10. Тканинний базофіл. 
11. Базофільний гранулоцит. 
12. Еозинофільний гранулоцит. 
13. Нейтрофільний гранулоцит.  
14. Лімфоцит. 
15. Кровоносний капіляр фенестрованого типу. 
16. Лімфатичний капіляр. 
17. Міокард. 
18. Міжклітинні контакти в шипуватому шарі епідермісу шкіри. 
19. Тироцит. 
20. Емаль та дентин у зачатку зуба. 
21. Ворсинка тонкої кишки. 
22. Гепатоцит. 
23. Панкреатоцит . 
24. Подоцит та кровоносний капіляр ниркового тільця. 
25. Епітеліоцит проксимального відділу нефрона. 
26. Епітеліоцит дистального відділу нефрона. 
27. Сім'яний звивистий каналець. 
28. Сперматозоїд. 
29. Вторинний фолікул. 
30. Безмієлінове нервове волокно кабельного типу. 
31. Мієлінове волокно . 

 
ПМК здійснюється в три етапи: на першому етапі проводиться тестування, яке 

оцінюється за шкалою: 
 

Кількість правіільних відповідей Оцінка за чотирибальною шкалою 

90-100 %% «5» 
75-89 %% «4» 
61-74 %% «3» 

Менш ніж 60 % «2» 
 
На другому етапі проводиться співбесіда, яка складається з трьох запитань. Оцінка 

відповідей студентів відбувається за наступними правилами: 
 

• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 
всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 
першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 
вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 
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висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 
засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 
його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи 
інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні 
теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 
невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та 
явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 
знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 
сформовані. 

 
На третьому етапі студент відбувається співбесіда за альбомом студента. 
 

Вид завдання Максимальна кількість балів 
Усна відповідь на 3 теоретичні запитання 40 балів 
Вирішення тесту із 40 тестових завдань. 20 балів 
Співбесіда за малюнками альбома  20 балів 
 

Оцінювання дисципліни та конвертація результату вивчення студентом 
дисципліни в оцінки за шкалою ECTS і за національною шкалою. 

 
Оцінювання - це один із завершальних станів навчальної діяльності студента та 

визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво 
впливають на остаточні результати, на можливість аналізу та на статистичну 
достовірність оцінок. Тому під час оцінювання необхідно надавати перевагу 
стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, 
структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що 
наближені до реальних. 

За змістом необхідно оцінювати досягнення студентом визначених результатів 
навчання, зокрема рівень сформованості знань, вмінь, навичок та компетенцій, що 
визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені у навчальній 
програмі відповідної навчальної дисципліни. 

У вищій медичній освіті застосовуються різні види шкал оцінювання: багатобальна 
шкала, традиційна 4-бальна шкала та рейтингова шкала ЕСТS.  

Результати конвертуються із однієї шкали в іншу згідно із нижченаведеними 
правилами. Рекомендованою багатобальною шкалою є 200-бйльна шкала. Усі 
приклади в Інструкції наведені для 200-бальної шкали, застосування якої дає змогу 
ранжувати студентів за шкалою ЕСТS. 
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Оцінювання модуля. 
 
Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 
виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 
переліків, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 
кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність - 
120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю - 80 балів. 

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності і 
підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

 
Перерахунок середньої оцінки за ПМК або конвертація оцінки за ПМК до 80 

бальної системи 
 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 80 4,45 71 3,91 63 3,37 54 
4,95 79 4,41 71 3,87 62 3,33 53 
4,91 79 4,37 70 3,83 61 3,29 53 
4,87 78 4,33 69 3,79 61 3,25 52 
4,83 77 4,29 69 3,74 60 3,2 51 
4,79 77 4,25 68 3,7 59 3,16 51 
4,75 76 4,2 67 3,66 59 3,12 50 
4,7 75 4,16 67 3,62 58 3,08 49 
4,66 75 4,12 66 3,58 57 3,04 49 
4,62 74 4,08 65 3,54 57 3 48 
4,58 73 4,04 65 3,49 56 Менше 3 Недостатньо 
4,54 73 3,99 64 3,45 55   
4,5 72 3,95 63 3,41 55   

Оцінювання поточної навчальної діяльності. 
 
Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 
використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 
відповідної дисципліни. ГІри цьому враховуються усі види робіт, передбачені 
методичною розробкою для вивчення теми. Студент має отримати оцінку з кожної 
теми. 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 
Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем 

(або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 
Перед підсумковим модульним контролем (ПМК) на підставі оцінок за 

традиційною шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за 
індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за 
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традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми.  
 
Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 
 

Шкала 200 балів 
Дисципліни, що завершуються ПМК СА/5* 120 
Дисципліни, що завершуються заліком СА/5* 200 

 
Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу у першому 

семестрі (без ПМК): 
 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
Шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 200 4,45 178 3,92 157 3,37 135 
4,97 199 4,42 177 3,89 156 3,35 134 
4,95 198 4,4 176 3,87 155 3,32 133 
4,92 197 4,37 175 3,84 154 3,3 132 
4,9 196 4,35 174 3,82 153 3,27 131 

4,87 195 4,32 173 3,79 152 3,25 130 
4,85 194 4,3 172 3,77 151 3,22 129 
4,82 193 4,27 171 3,74 150 3,2 128 
4,8 192 4,24 170 3,72 149 3,17 127 

4,77 191 4,22 169 3,7 148 3,15 126 
4,75 190 4,19 168 3,67 147 3,12 125 
4,72 189 4,17 167 3,65 146 3,1 124 
4,7 188 4,14 166 3,62 145 3,07 123 

4,67 187 4,12 165 3,57 143 3,02 121 
4,65 186 4,09 164 3,55 142 3 120 
4,62 185 4,07 163 3,52 141 Менше 3 Недостатньо 
4,6 184 4,04 162 3,5 140   

4,57 183 4,02 161 3,47 139   
4,52 181 3,99 160 3,45 138   
4,5 180 3,97 159 3,42 137   

4,47 179 3,94 158 3,4 136   
 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу у другому 
семестрі (з ПМК) 

 
4- 

бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 
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4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо 
4,54 109 3,99 96 3,45 83   
4,5 108 3,95 95 3,41 82   

 
Оцінювання індивідуальних завдань студента. 

 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми 
балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В 
жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може 
перевищувати 120 балів. 

 
Оцінювання самостійної роботи студентів. 

 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 
Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 
підсумкового модульного контролю. 

 
Підсумковий модульний контроль (ГІМК). 

 
Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом окремих змістовних 

модулів по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 
модуля. 

Модульний контроль складається з 2 частин:  
- перша частина - письмове або комп’ютерне тестування,  
- друга частина - усна співбесіда з викладачем (контроль засвоєння практичних 

навичок, аналіз лабораторних/інструментальних методів діагностики, вміння провести 
диференційну діагностику та поставити попередній діагноз тощо). 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
передбачені навчальною програмою, і під час вивчення модуля набрали кількість балів, 
не меншу за мінімальну. 

Тривалість проведення ПМК становить 4 академічні години на групу: письмового 
або комп’ютерного тестування – не більше ніж 1-2 академічні години та усної співбесіди 
– не більше ніж 2-3 академічні години.  

Письмові або комп’ютерні контрольні роботи зберігаються на кафедрі до кінця 
навчального року.  
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Модульний контроль та терміни його проведення планують відповідно до графіка 
навчального процесу.  

Питання для ПМК, критерії оцінювання контрольних завдань доводяться 
викладачем до відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни. На 
поточних заняттях викладач знайомить студентів із зразками контрольних завдань.  

Питання, за якими здійснюється підсумковий модульний контроль з навчальної 
дисципліни, мають бути на відповідній кафедрі, можуть розміщуватись на сайті кафедри 
в електронній  формі і видаватись студентам на їх вимогу. 

Результати підсумкового модульного контролю доводяться до відома студентів 
після його звершення. 

Студент, який не згоден з отриманою за результатами модульного контролю 
оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після оголошення оцінки. У цьому 
випадку завідувач кафедри призначає апеляційну комісію, яка зобов’язана розглянути 
апеляцію в присутності студента. Повторне складання модуля під час апеляції не 
допускається. 

Студент, який з поважної причини не зміг з’явитися на модульний контроль, за 
дозволом декана може складати пропущений модульний контроль у визначений 
деканатом за узгодженням з кафедрою термін. 

Якщо студент не виконав усіх видів навчальних завдань, передбачених навчальним 
планом з цієї дисципліни, або не ліквідував заборгованість у двотижневий період після 
закінчення модулю, викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис „не 
допущений”.  

У разі, якщо за підсумками ПМК студент набрав менше 48 балів і після повторного 
виконання завдань у двотижневий період, тоді в екзаменаційно-заліковій відомості 
викладач робить запис „незадовільно”.  

Студент, який пропустив контрольні заходи з поважних причин (документально 
обґрунтованих), зобов’язаний повідомити деканат про причини пропуску та в тижневий 
строк після одужання подати довідку медичного закладу.  

Студенти, які за даними екзаменаційно-залікових відомостей отримали на кінець 
семестру (за результатами семестрового контролю) не більше двох незадовільних оцінок 
або „не зараховано” допускаються до перескладання дисципліни/дисциплін.  

Перескладання допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий 
– комісії за участю декана факультету. Оцінка другого перескладання є 
остаточною.  

Ліквідація академічної заборгованості в цьому випадку відбувається тільки після 
закінчення поточного семестру, але до початку нового семестру у встановлений 
деканатом час за погодженням з кафедрою за додатковими відомостями.    

Студенти, які у встановлений термін не ліквідували академічну заборгованість за 
попередній семестр, або отримали протягом семестру більше двох незадовільних оцінок 
з двох навчальних дисциплін (у т.ч. за результатами ПМК), відраховуються із 
Університету. 

 
Оцінювання модуля та дисципліни. 

 
Оцінка за модуль визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну 

діяльність та балу за підсумковий модульний контроль і виражається за багатобальною 
шкалою. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише .студентам, яким зараховані усі модулі з 
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дисципліни. 
Оцінка дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік, базується на 

результатах оцінювання поточної діяльності та виражається за двобальною шкалою: 
«зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну 
навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів за модуль (не 
менше 120 балів). 

Повторне (після отримання першої незадовільної оцінки за ПМК) складання ПМК 
не може відбутися на «відмінно» та «добре». Для студентів, які бажають покращити 
свою успішність при засвоєнні модулів, можливе проведення повторного підсумкового 
контролю засвоєння дисципліни (модуля) в комісії. До складу комісії мають увійти три 
працівника кафедри – завідувач кафедрою та професори і доценти кафедри. 

 
Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни. 

 
Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 
ділиться на кількість модулів дисципліни). 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися 
статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та 
результатами підсумкового модульного контролю). 

За рішенням Вченої ради Університету до кількості балів, яку студент набрав із 
дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання 
призових місць на міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у 
жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 
Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЕСТS та за 

чотирибальною (традиційною) шкалою. 
 
Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЕСТS, так і у чотирибальну 

шкалу. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки. 
Студенти, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю, на основі 

кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином: 
 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 
«А» Найкращі 10 % студентів 
«В» Наступні 25 % студентів 
«C» Наступні 30 % студентів 
«D» Наступні 25 % студентів 
«Е» Останні 10 % студентів 

 
Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться 

деканатами для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю 
і успішно завершили вивчення дисципліни. 

Ранжування студентів - громадян іноземних держав за рішенням вченої ради 
проводити в одному масиві зі студентами - громадянами України, які навчаються за 
тією ж спеціальністю. 

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку 
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студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після 
перескладання автоматично отримують бал «Е». 

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не 
зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 
поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний 
контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного 
контролю за затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного семестру). 
Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох 
разів. 

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, 
але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не 
допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на 
повторне вивчення модуля. 

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом 
перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь 
період навчання). 

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, 
також конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 
критеріями як нижче наведено у таблиці. 

 
Оцінка за багатобальною (200) шкалою Оцінка за чотирибальною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 
Від 150 до 179 балів «4» 
Від 120 до 149 балів «3» 

Нижче 120 балів «2» 
 
Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки 

шкала ЕСТS та чотирибальна шкала є незалежними. 
Багатобальна та чотирибальна шкали характеризують фактичну успішність 

кожного студента із засвоєння навчальної дисципліни. 
Шкала ЕСТS є відносною, порівняльною, рейтинговою, яка встановлює 

належність студента до групи кращих чи гірших серед референтної групи 
однокурсників (факультет, спеціальність). Тому оцінка «А» за шкалою ЕСТS не може 
дорівнювати оцінці «відмінно», а оцінка «В» - оцінці «добре» тощо. Як правило, при 
конвертації з багатобальної шкали межі оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» за шкалою 
ЕСТS не співпадають з межами оцінок «5», «4», «З» за традиційною шкалою. 
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